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2oala reed» terloops werd aangeduid in d«z«r-'
d»

geen aanleiding d» 3co«r» te wijaig«n. Int«-
g«nd*el valt mi t een red» TO! "z«l±oritiek" van d*
alg«m«en partijaaoretaria dd« 3 Juli af te leidan,
dat de anti -Amerikaanse «enheidaïrontpolitiek
in kraoiit aal toen*m«n»

aaözion fan d« hierbij te f ol̂ »» t&otiek
merkte hij op» dat do strijd roor het «ocialisHie
(leea commanism») «n dio roor de vrede "niet door
elkaar moeten worden gehaspeld». D» a er a te kan geen
euccee hebben «alvorens het land van de Amerikaan-
se overheersing i» bevrijd". Tot zolang moet d»
remmend werkende reahtatreekee propaganda voor liet

achterwege blijven. Deze ïaotiek was eoh-
ter nog aeer onvoldè«nd« doorgedrongen in de partij-
gelederen, van boog tot laag,

Het huisbeaoek door O.P.N. -propagandiste n KOU
gunstige resultaten hebben opgeleverd, althans
"deee aal op steeds grotere B o haal worden toegepast",
£* hiermede opgedan* ervaring EOU hebben geleerd, ,
dat de propaganda -ob j eo ten weliswaar aoeoord gaan
met het binnenlaada program en do sociale elean van
de O.P.N.» doek nog t« aeer beïnvloed worden door
de Amerikaanse antl-üusaisohe leugenoaapagn^ van
«h» t schot in de nek", ötelaelmatig, aldus Btt GROOT,
saoet onder meer gewezen worden op het verschil in de
wij ae waarop respectievelijk d* Sow j et-Unie en Neder-
land de weg naar het sooialiane banen. Voor ons» land
lag de deaocratisohe volksstaat in liet verschiet.

Aan Zi|n« Exoellentie

Minister a onder Portefeuille
Miaisteriw van Biansalands* 25ak«n
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ïïe 28-|arig« met v»a imfEBBH» gefcöfcea par-
.F.I*J^*adidamt* i»*£t «uiteraard »

zijn benoeming lot lid van de Tweede Kamer niet
kunn«n aanvaarden. BIJ l»gd« ««a op 13 Jali geda**
teerd'e verklaring aan ét- kiazera af ««n maoiitigda
zijn moeder deze te ond«rt«itejaen en aan h«t A.N.P.
t» v«ratrekken». Op 8 M«i, aldufl deze verklaring,
de dag waarop $£ »i^n oaadidataur aoc«pt«ord«f ver-
wierp «*a reaetionnaire meerderheid in de Eerste

het voorstel tot verlaging van de to»latings-
-Tour 4* liravdf JK»m«r. «Geai*» ai ja govan-

genaöhap en ieoleaient waarin ik gehouden word ,waa
n«t niet mogelijk opnieuw overleg te plegen met de
i ndiena r 3 van l i j & t 6 «.

2öals bekend deed "men net van öomiaunistiach»
aijde tot dusverre voorkö»«n alaof er een regelma-
tig contact met ?an Staveren feeatond, verschil-
lende brieven en oproepen, agn. van aijn hand, wer-
den in "De Waarheid", Jeugd", enz. afgedrukt.

Ui tlatiï!g«n in 4* M*nror»n gerel»v«ex4* rode
van Paul de GROOT over leidende partijgenoten, die
onder de druk van het imperialisme gebrek aan uit-
houdingavermogen vertonen, benevens de signalering
van een "ondergrondse f luistereen trale in de Par tij«,
geven aanleiding te veronderstellen, dat er sieh in»
de nabije toekomst veranderingen in de beaetting van
enige topfuncties sullen voordoen. Be politiek* ver-
antwoording van de mutaties in de C.P.U.-fractie
van de Serate Kamer der Staten-Generaal (zie dez.
aóhrijven no. 143083» dd. 7 Juli 1952) staaft deze
prognose.
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